KOORDYNACJA SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO:

SW-1 str.3 Punkt 2 oświadczenie dotyczące ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na dziecko:
Wnioskodawca oświadcza czy członek jego rodziny, w tym współmałżonek lub drugi rodzic dziecka przebywa
poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w państwie, w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji
systemów zabezpieczenia społecznego. – rys. 1

Rys. 1

W momencie przebywania członka rodziny poza granicami RP wnioskodawca zobowiązany jest do
wypełnienia kolejnej części wniosku znajdującej się na następnej stronie – rys. 2

Rys. 2

SW-1 str.4 Wnioskodawca zobowiązany jest do złożenia w treści wniosku informacji dotyczącej:
•
•
•
•
•
•
•

imienia, nazwiska członka rodziny przebywającego poza RP/ lub drugiego rodzica
kraj przebywania
adres zamieszkania poza RP
okres pobytu
nazwa pracodawcy
adres pracodawcy
adres prowadzenia działalności gospodarczej poza RP

BREXIT w praktyce:
Jeżeli członek rodziny/lub drugi rodzic dziecka przebywa na terytorium Wielkiej Brytanii przed zakończeniem
okresu przejściowego (31 grudnia 2020r) i przebywa tam nadal, a pozostali członkowie rodziny zamieszkują
na terytorium RP, nieprzerwalnie mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia
społecznego.

Druk Oświadczenia dotyczącego koordynacji:
•

Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego (bip.gov.pl)

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia
rodzin, z dniem 1 stycznia 2018 r. zadania dotyczące koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego
zostały przekazane wojewodom.
Aktualnie obowiązujące akty prawne:
•
•
•

•
•

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111.)
Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci ( Dz. U. z 2019 r. poz.
2407)
ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 987/2009 z dnia 16 września 2009
r. dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów
zabezpieczenia społecznego
Kodeks postępowania administracyjnego
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w
sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego

